
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้กลอ่งใสเ่อกสาร 13,803 บาท 13,803 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ที.เค บรรจภุณัฑ์ 13,803 บาท บริษัท เค.ที.เค บรรจภุณัฑ์ 13,803 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล.56 /2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 2 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ซือ้วสัด ุ32 รายการ 48,866 บาท 48,866 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 48,866 บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 48,866 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล.57 /2563

เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ซือ้ถงัขยะบรรจ ุ60 ลติร 5,250 บาท 5,250 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 5,250 บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 5,250 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 58/2563

เซอร์วสิ จ ากดั เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 แบตเตอร่ีรถยนต์รถ นง-5933 นบ 3,800 บาท 3,800 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 3,800 บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 3,800 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 59/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 18 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ซือ้วสัด ุ24 รายการ 46,2973.79 บาท 46,2973.79 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน คุ้มแก้ว 46,2973.79 บาท ร้าน คุ้มแก้ว 46,2973.79 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 60/2563

วันที่ 30 กันยำยน 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

ไม่มีกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในเดือนกันยำยน 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 ซือ้วสัด ุ12 รายการ 25,830.63 บาท 25,830.63 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท จอยวชิัน่ จ ากดั 25,830.63 บาท บริษัท จอยวชิัน่ จ ากดั 3,745.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 61/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 28 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างเปลี่ยนอะไหลล่ฟิต์ 27,285 บาท 27,285 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 27,285 บาท บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 27,285 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 225/2563

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ นง-5933 27,000 บาท 27,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทเลคอมโซลชูัน่ 27,000 บาท บริษัท ไอที เทเลคอมโซลชูัน่ 27,000 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 226/2563

 จ ากดั  จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 18 ก.ย. 63

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 15,515 บาท 15,515 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยออฟฟิศโปร 15,515 บาท บริษัท ไทยออฟฟิศโปร 15,515 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 227/2563

จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 21 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 ปรับปรุงพืน้ห้องควบคมุระบบ 9,630 บาท 9,630 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,630 บาท บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 9,630 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 228/2563

กล้องวงจรปิด จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 ซอ่มแซมห้องท างานหลงัห้อง 31,400 บาท 31,400 บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 31,400 บาท นายพงศกร เรืองมาก 31,400 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 229/2563

ประชมุอาคาร1 ชัน้ 1 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

12 ปรับพืน้สนามหญ้าหน้า 75,000 บาท 75,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร เรืองมาก 75,000 บาท นายพงศกร เรืองมาก 75,000 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 230/2563

ส านักงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 ซอ่มรถยนต์รถ นจ-467 10,000 บาท 10,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 10,000 บาท ร้านติวานนท์ยางยนต์ 10,000 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 231/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 6,600 บาท 6,600 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐาปนีย์แอร์ 6,600 บาท ร้าน ฐาปนีย์แอร์ 6,600 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 232/2563

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 25 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 เปลี่ยนแบตเตอร่ี 11,663 บาท 11,663 บาท เฉพาะเจาะจง บจก. ไทย-เยนเนอเรเดอร์ 11,663 บาท บจก. ไทย-เยนเนอเรเดอร์ 11,663 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 233/2563

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เซลลส์ แอนด์ เซอร์วสิ เซลลส์ แอนด์ เซอร์วสิ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 25 ก.ย. 2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างสง่วารสารและยาให้ทางไปรษณีย์ 8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานันท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.220/63

เสนอราคา 8,900 บาท ราคาจ้าง 8,900  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  2 กนัยายน 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2563

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กนัยายน  2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างเชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการ60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเอ ซิลเต็มแอนด์ บริษัท เอฟเอ ซิลเต็มแอนด์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.221/63

ใช้งานระบบใบสัง่ใบเสร็จ แอนด์เอพพลเิคชัน่ จ ากดั แอนด์เอพพลเิคชัน่ จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  3 กนัยายน 2563

เสนอราคา 60,000  บาท ราคาจ้าง 60,000 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 ซือ้วสัดสุ านักงาน 6,454.13                 6,454.13          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.222/63

เสนอราคา 6,545.13 บาท ราคาซือ้ 6,545.13  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  8 กนัยายน 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 13,800 13,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั บริษัท ลก้ีา บิสสเินส จ ากดั โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.224/63

เสนอราคา 13,800 บาท ราคาซือ้ 13,800 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  14 กนัยายน 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างพิมพ์บตัรแพ้ยา 99,830 99,830 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิคฯ หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิคฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.224/63

(เงนิรำยได้จำกกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ) เสนอราคา 99,830 บาท ราคาจ้าง 99,830 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  21 กนัยายน 2563

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ระวงัการใช้ยาและ 64,770 64,770 เฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิคฯ หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิคฯ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.225/63

สติกเกอร์ผู้ ป่วยแพ้ยา เสนอราคา 64,770 บาท ราคาจ้าง 64,770 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  24 กนัยายน 2563

(เงนิรำยได้จำกกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ) ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างท าวดีีทศัน์การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง นายปรมินทร์ ผาแก้ว นายปรมินทร์ ผาแก้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.226/63

ประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 7,400 บาท ราคาจ้าง 7,400 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ลงวนัที่  29 กนัยายน 2563

(เงนิรำยได้จำกกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ) ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน ๒๕๖๓

ช่ือหน่วยงาน......ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์.......

วนัที่ 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2563

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ

วันที่ - เดือน   กันยำยน พ.ศ.2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รายการจดัซือ้ไม่มี

แบบ สขร.1 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงาน

ของสว่นราชการ

16,500.00 16,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมชัญ์  จนัทเวช          เสนอ

ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท

นายสมชัญ์  จนัทเวช          เสนอ

ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท

จากความรู้

ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรง

ตามวตัถปุระสงค์ของ

การจ้างงาน

บจ.พ.๒๕๓/๒๕๖๓    ลว. 1 ก.ย. 

๒๕๖๓

๒ ขออนมุตัิจ้างพิมพ์หนังสอื 43,839.65 43,839.65  วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 

แอนด์ ดีไซน์ เสนอราคา 

๔๓,๘๓๙.๖๕ บาท

หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิค 

แอนด์ ดีไซน์ เสนอราคา 

๔๓,๘๓๙.๖๕ บาท

พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

บจ.พ.๒๕๔/๒๕๖๓    ลว. 1 ก.ย. 

๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 อนมุตัิจ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 9,073.60                 9,073.60          เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์แอร์เซอวสิ 9,073.60                         ร้านฐาปนีย์แอร์เซอวสิ 9,073.60                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.606/2564

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  กย  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 5,230.00                 5,230.00          เฉพาะเจาะจง จ้างซอ่มคอม 5,230.00                         จ้างซอ่มคอม 5,230.00                      มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.605/2564

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  กย  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างปพืูน้ทาสี 475,829.00             475,829.00      เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 475,829.00                     บจ.อาชา 475,829.00                  มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.607/2564

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  กย  2563

ภายในวงเงินงบ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ

วันที่  30 กันยำยน 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมาณ

4 จ้างซอ่มระบบท่อน า้ทิง้ 38,100.00               38,100.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวระนอง เจริญศรี 38,100.00                       นางสาวระนอง เจริญศรี 38,100.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.608/2564

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8  กย  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างซอ่มประตู 32,635.00               32,635.00        เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 32,635.00                       บจ.อาชา 32,635.00                    มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.609/2564

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 14  กย  2563

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ

1 ซือ้วสัดสุ านักงาน (ของกลาง)

 จ านวน 7 รายการ

82,150.00 82,150.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ 82,150.00 ร้าน ส.รุ่งเจริญ 82,150.00 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตซ 20/2563                    ลว. 3 

กนัยายน 2563

2 ซือ้วสัดสุ านักงาน                 

จ านวน 12 รายการ

39,089.24 39,089.24 วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน กิจทวทีรัพย์ 39,089.24 ร้าน กิจทวทีรัพย์ 39,089.24 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตซ 21/2563                    ลว. 23 

กนัยายน 2563

3 จ้างบนัทึกข้อมลูการกระจาย

กญัชา

42,000.00 42,000.00 วธีิเฉพาะเจาะจง นายทศพร  แก้วเป่ียม 42,000.00 นายทศพร  แก้วเป่ียม 42,000.00 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตจ 166/2563                   ลว. 3 

กนัยายน 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ   หรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำงรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2563 

ช่ือหน่วยงาน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่.....25.....เดือน......กนัยายน......พ.ศ. …2563...... 

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4 จ้างออกแบบและพิมพ์คูมื่อ

หนังสอืคูมื่อการขออนญุาต

ปลกูกญัชาส าหรับเกษตรกร 

คูมื่อการใช้งานระบบ

สารสนเทศส าหรับผู้ รับ

อนญุาต และคูมื่อการตรวจ

สถานที่ปลกูกญัชา

302,000.00 302,000.00 วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์อกัษร

กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

302,000.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ส านักพิมพ์อกัษร

กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

302,000.00 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตจ 167/2563                   ลว. 14 

กนัยายน 2563

5 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 4,708.00 4,708.00 วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน วส ุก๊อปปี ้1995 4,708.00 ร้าน วส ุก๊อปปี ้1995 4,708.00 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตจ 168/2563                   ลว. 16 

กนัยายน 2563

6 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 2 รายการ

3,252.80 3,252.80 วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน คุ้มแก้ว 3,252.80 ร้าน คุ้มแก้ว 3,252.80 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตจ 169/2563                   ลว. 18 

สงิหาคม 2563

7 จ้างเปลี่ยนชดุฟิลเตอร์ 

Mobile arm Exhaust Hood 

แขนดดูเฉพาะที่

35,310.00 35,310.00 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีคลปิเม้นท์ 

แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั

35,310.00 บริษัท ออฟฟิเชียล อีคลปิเม้นท์ แมนู

แฟคเจอร่ิง จ ากดั

35,310.00 พิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์

ราคา

ตจ 170/2563                   ลว. 23 

กนัยายน 2563

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 770.40 770.40 เฉพาะเจาะจง
บ.เอส.ด.ีพี12 ซพัพลายแอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั
770.40

บ.เอส.ด.ีพี12 ซพัพลายแอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั
770.40

คณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.672/63            3 กนัยายน 2563

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง
เหตผุลที่คดัเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน......…กันยำยน.........2563................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนักอำหำร......................................

วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2
จ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย

กองอาหาร
423,500 423,500 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอส ลอ็คซ้อนโฟ จ ากดั(มหาชน) 423,500 บ.ซีเอส ลอ็คซ้อนโฟ จ ากดั(มหาชน) 423,500

คณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บจ.อ.673/63            17 กนัยายน 

2563

3 ซือ้วสัดคุอมฯ 35,633.36 35,633.36 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 35,633.36 บ.วบิลูกิจ 35,633.36

คณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายใน วงเงิน

งบประมาณ

 บซ.อ.60/63           9 กนัยายน  2563

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
ซือ้วสัดสุ านักงานและวสัดุ

งานบ้านงานครัว
242,993.00 242,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วสิ จ ากดั 242,993.00 บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วสิ จ ากดั 242,993.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

ใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซด.36/63

ลงวนัที่ 31 ส.ค. 2563

2

เปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองและ

ซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์    กพ

 7595

8,593.17 8,593.17 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสนัปัตตานี 8,593.17 บจก.สยามนิสสนัปัตตานี 8,593.17
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.303/63         วนัที่ 13 ส.ค. 

63

3
ซอ่มแซมห้องครัวกองดา่น

อาหารและยา
46,812.50 46,812.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชอว์ไวซ์ จ ากดั 46,812.50 บริษัท ชอว์ไวซ์ จ ากดั 46,812.50

มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน

         บจด.304/63         วนัที่ 17 ส.ค. 

63

4
จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

ดา่นอาหารและยาสะเดา
5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
5,136.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
5,136.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.300/63 ลว 6 ส.ค. 63

5

จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

แบบดิจิตอลดา่นอาหารและ

ยาท่าเรือแหลมฉบงั

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง
อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
5,136.00

อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือ

สถาบนัอาหาร
5,136.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บจ.ด.299/63 ลว 6 ส.ค. 63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563

ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ

วันที่     31     เดือน     สิงหำคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

6
ซือ้ชดุทดสอบอาหารและ

เคร่ืองส าอาง
5,831.50 5,831.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด์)

 จ ากดั
5,831.50

บริษัท ยแูอนด์ว ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
5,831.50

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.35/63 ลว 24 ส.ค. 63

7
ซือ้เคร่ืองบด หัน่ สบั ซอย 

(เงินรายได้ อย.)
35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 35,952.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 35,952.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.31/63 ลว 19 ส.ค. 63

8
ซือ้เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 2 

ต าแหน่ง (เงินรายได้ อย.)
69,122.00 69,122.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 69,122.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทีทีไนนทิไนน 69,122.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.32/63 ลว 19 ส.ค. 63

9
ซือ้ตู้ดดูไอสารเคมี (เงินรายได้

 อย.)
499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 

จ ากดั
499,690.00

บริษัท ธนพฒัน์ เซลแอนด์เซอร์วสิ 

จ ากดั
499,690.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.29/63 ลว 10 ส.ค. 63

10
ซือ้อา่งควบคมุอณุหภมิู (เงิน

รายได้ อย.)
284,620.00 284,620.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
284,620.00 บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 284,620.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.30/63 ลว 18 ส.ค. 63

11
ซือ้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล

 (เงินรายได้ อย.)
23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
23,005.00 บริษัท กิตติสทิธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 23,005.00

มีคณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน
บซ.ด.33/63 ลว 21 ส.ค. 63

12

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบตัิการ ณ ดา่น

อาหารและยาเชียงของ และ

เชียงแสน  

                     24,000               24,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรภสัสร  เชือ้สวุรรณ                              24,000 น.ส.ศิรภสัสร  เชือ้สวุรรณ                          24,000
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.298/63 ลว. 4 ส.ค. 63

13

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่รับ - สง่ 

ตวัอยา่งและบนัทึกผล

วเิคราะห์

                     17,000               17,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลนิ  ไทยเจริญ                              17,000 น.ส.เกวลนิ  ไทยเจริญ                          17,000
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.301/63 ลว. 10 ส.ค. 63

14 พนักงานขบัรถยนต์                      14,100               14,100 เฉพาะเจาะจง นายจีระศกัดิ์  บญุเสริม                              14,100 นายจีระศกัดิ์  บญุเสริม                          14,100
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.305/63 ลว. 10 ส.ค. 64

15

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน

มาตรฐานการตรวจสอบและ

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

                     12,000               12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรา  มสุกิา                              12,000 น.ส.อจัฉรา  มสุกิา                          12,000
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.306/63 ลว. 31 ส.ค. 65

16

จ้างซอ่มแซมพืน้ตู้

ห้องปฏิบตัิการ ดา่น

ลาดกระบงั

12,500                    12,500             เฉพาะเจาะจง นายอรรคพล ขวญัค า 12,500                            นายอรรคพล ขวญัค า 12,500                         
มีคณุสมบตัิถกูต้อง 

ครบถ้วน
บจด.302/63 ลว 11 ส.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกนัยายน...๒๕๖๓......

(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

วนัที่…๒๔...เดือน…กนัยายน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑
จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บ

พสัดุ
๔๖,๐๑๐.๐๐ ๔๖,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ ๔๖,๐๑๐.๐๐ แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์ ๔๖,๐๑๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๖/๘/

๒๕๖๓

๒
ผลติ roll up และอปุกรณ์

ส าหรับจดันิทรรศการ
๑๔,๕๕๒.๐๐ ๑๔,๕๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ
๑๔,๕๕๒.๐๐

บจก.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ
๑๔,๕๕๒.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๓    วนัที่ ๒๘/๘/

๒๕๖๓

๓

ผลติและจดัแสดงนิทรรศการ

 สนง.คณะกรรมการอาหาร

และยา

๓๕,๙๑๙.๙๐ ๓๕,๙๑๙.๙๐ เฉพาะเจาะจง
บจก.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ
๓๕,๙๑๙.๙๐

บจก.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายแอนด์

เซอร์วสิ
๓๕,๙๑๙.๙๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๓    วนัที่ /๒๕๖๓

๔ ซอ่มครุภณัฑ์และโคมไฟ ๒๐,๓๕๐.๐๐ ๒๐,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๒๐,๓๕๐.๐๐ พี.เอ็ม.เอ็น ซพัพลาย ๒๐,๓๕๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๓    วนัที่ ๑๑/๘/

๒๕๖๓

๕

จ้างโครงการสร้างคงวามรอบ

รู้ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพต้าน

ภยัcovid-19

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ############ ประกวดราคา บจก.บางกอกเวบ็โซลชูัน่ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บจก.บางกอกเวบ็โซลชูัน่ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้

ชนะการประกวดราคา

โดยได้คะแนนรวมสงูสดุ

 สญัญาที่ ๕๕/๒๕๖๓    วนัที่ ๑/๗/

๒๕๖๓

๖ ซือ้วสัดสุ านักงาน ๓๒,๑๘๒.๓๙ ๓๒,๑๘๒.๓๙ เฉพาะเจาะจง กิจทวทีรัพย์ ๓๒,๑๘๒.๓๙ กิจทวทีรัพย์ ๓๒,๑๘๒.๓๙

มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

   บซ.พศ. ๑๙/๒๕๖๓    วนัที่ ๙/๙/

๒๕๖๓

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้ หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงนิที่จะ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัดสุ านักงานฯ จ านวน 21 รายการ44,869.38 44,869.38 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 44,869.38 ร้านคุ้มแก้ว 44,869.38  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.13/2563 ลว.14 กย.63

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั 19,260.00 บ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากดั 19,260.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.12/2563 ลว.1 กย..63

200 รีม/90 บาท คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ านักงาน 36 รายการ 41,357.52               41,357.52        เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 41,357.52                       ร้านคุ้มแก้ว 41,357.52                    ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 18/2563

ลว. 3 ก.ย. 63

2 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2,800.00                 2,800.00          เฉพาะเจาะจง นายพชร  จริยานสุรณ์ 2,800.00 นายพชร  จริยานสุรณ์ 2,800.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 208/2563

ลว. 2 ก.ย. 63

3 จ้างซอ่มแอร์ ส.2/54 2,140.00                 2,140.00          เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,140.00 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 2,140.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 209/2563

ลว. 10 ก.ย. 63

4 จ้างซอ่มแซมประตไูม้ห้อง 

418 และรถเข็นสแตนเลส

2,000.00                 2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพชร  จริยานสุรณ์ 2,000.00 นายพชร  จริยานสุรณ์ 2,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บจส. 210/2563

ลว. 11 ก.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่   30   เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ

วันที่ 30  กันยำยน 2563

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัดสุ านักงานและ 43,444.82               43,444.82        เฉพาะเจาะจง กิจทวทีรัพย์ กิจทวทีรัพย์  - ราคาในวงเงินงบประมาณใบสัง่ซือ้  เลขที่ 

วสัดคุอมพิวเตอร์  = 43,444.82 บาท  = 43,444.82 บาท บซ.ว.14/2563 ลว. 11 กย.63

 29 รายการ

2 จ้างถ่ายเอกสาร 2,060  ชดุ 13,184.00               13,184.00        เฉพาะเจาะจง  ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณใบสัง่จ้าง เลขที่ 

 =  13,184  บาท  =  13,184  บาท  - บริการ รวดเร็ว บจ.ว. 106/63 ลว. 14 กย..63

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 26,573 26,573 จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านคุ้มแก้ว ร้านคุ้มแก้ว  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.11/2563

เสนอราคา  26,573.32 บาท ราคาจ้าง   26,573.32 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงิน

งบประมาณ

ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.....กันยำยน 2563...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

วันที่...30.....เดือน...กันยำยน...พ.ศ....2563...

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  2563

(ช่ือหน่วยงำน)..กองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ .....14.... เดือน ..กันยำยน... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัซือ้ครุภณัฑ์งานบ้านงาน

ครัว (ตู้ท าน า้ร้อนน า้เย็น 

แบบตอ่ท่อ) (เงินรายได้ อย.)

10,500.00               10,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน Y&Y 10,500.00                       ร้าน Y&Y 10,500.00                    ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซ.สมพ 23/2563

ลว. 8 ก.ย. 63

2 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 7,289.91                 7,289.91          เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 7,289.91                         ร้านคุ้มแก้ว 7,289.91                      ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง บซ.สมพ 132/2563

ลว. 15 ก.ย. 63

3 จดัซือ้วสัดสุ านักงาน 510.00                    510.00             เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มแก้ว 510.00                            ร้านคุ้มแก้ว 510.00                         ราคาไม่เกินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างจดัท าข้อมลู ประเมิน

ข้อมลู และทบทวนข้อมลูยา

30,000.- บาท 30,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวชยาภา ปัดถามงั

ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

นางสาวชยาภา ปัดถามงั

ราคาที่จ้าง 30,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

จ้าง

 สนบ.จ 214/2563

1 ก.ย.63

2  จ้างจดัท างานด้านสารบรรณ

 และเอกสารประกอบการ

ประชมุ

8,330.- บาท 8,330.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาที่เสนอ 8,330.- บาท

นางสาวเสาวลกัษณ์ เกิดศรี

ราคาที่จ้าง 8,330.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

จ้าง

 สนบ.จ 215/2563

1 ก.ย.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร

วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

ช่ือหน่วยงำน......กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป).......

วันที่   30   เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และรำคำที่แนบ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

3 จ้างจดัท างานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และให้บริการ

ข้อมลู

12,000.- บาท 12,000.- บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวอโนทยั แก้วตา

ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท

น.ส.ยวุดี พฒันวงศ์

ราคาที่จ้าง 12,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

จ้าง

 สนบ.จ 216/2563

1 ก.ย.63

4 จ้างซอ่มเก้าอีส้ านักงาน 53,125.50 บาท 53,125.50 บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

 ออฟฟิศ แชร์ คอมโพเน้นท์ จ ากดั

ราคาที่เสนอ 53,125.50 บาท

บริษัท ยโูร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอนด์

 ออฟฟิศ แชร์ คอมโพเน้นท์ จ ากดั

ราคาที่จ้าง 53,125.50 บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

จ้าง

 สนบ.จ 217/2563

10 ก.ย.63

5 ซือ้กระดาษบตัรคิว 10,935.40 บาท 10,935.40 บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อนัดามนัพฒันา

ราคาที่เสนอ 10,935.40 บาท

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อนัดามนัพฒันา

ราคาที่จ้าง 10,935.40 บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

ซือ้

สนบ.ซ 10/2563

18 ก.ย.63

6 ซือ้วสัดสุ านักงาน 30,014.57 บาท 30,014.57 บาท  วธีิเฉพาะเจาะจง ธาราลกัษม์ ซพัพลาย

ราคาที่เสนอ 30,014.57 บาท

นายพงศกร เรืองมาก

ราคาที่จ้าง 30,014.57 บาท

คณุสมบตัิถกูต้อง

ครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและ

ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ

ซือ้

สนบ.ซ 11/2563

22ก.ย.63


